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Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek geeft informatie over de 
grootte, vorm en functie van uw 
speekselklieren. 
 
Voorbereidingen    
Vanaf twee uur voor het onderzoek moet u 
nuchter zijn. U mag dan niet meer eten of 
drinken. 
 
Medicijnen 

Sommige medicijnen beïnvloeden het 
onderzoek en moeten 24 uur vóór het 
onderzoek gestopt worden: 
-amitriptyline 
-biperideen 
-clemasine 
-clomipramide 
-clozapine 
-imipramine 
-nortriptyline 
-oxybutinine 
-paroxetine 
-tolterodine 
 
Duur van het onderzoek  

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. 
 
Het onderzoek 

U gaat op uw rug op een onderzoekstafel 
liggen met het hoofd goed achterover. 
Hierna wordt een camera vlak boven uw 
hoofd gebracht. U krijgt vervolgens van de 
laborant een injectie met licht-radioactieve 
vloeistof in een bloedvat van uw arm. Direct 
daarna starten de opnames. 
De radioactieve vloeistof wordt uit de 
bloedbaan opgenomen door uw 

speekselklieren en vervolgens uitgescheiden 
in uw mond. 
Gedurende 30 minuten worden continue 
opnames gemaakt om dit proces in beeld te 
brengen. Al deze beelden worden uiteindelijk 
tot één geheel verwerkt. Het is daarom 
belangrijk dat u uw hoofd goed stilhoudt 
tijdens de opnames. 
U krijgt 15 minuten nadat het onderzoek is 
gestart, via een pipet, enkele druppels 
vloeistof in uw mond.  
 

Na het onderzoek 

Na afloop van de opnames is het onderzoek 
klaar en kunt u naar huis gaan. Wanneer u 
bent opgenomen in het ziekenhuis gaat u 
terug naar uw afdeling. 
 
Belangrijk 

Deze informatie is een aanvulling op de 
informatie gegeven in de folder Onderzoeken 

op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. 
Wanneer u deze niet heeft gekregen, kunt u 
deze vragen bij de balie van de polikliniek of 
op de verpleegafdeling. Voor een goede 
voorbereiding is het belangrijk dat u beide 
folders leest. 
 
Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50. 
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